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ُاحلمد          ْ َ  هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسـلني وخـاتم النبيـني، ْ

 .سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني
 عىل التحقيقات الدقيقة، التي أوردها األستاذ الفاضل الـشيخ ُتْعَلَّوبعد؛ فقد اط       

فيهـا القـراءات العـرش مـن طريـق ، يف سلسلة كتبه التي أفرد )توفيق إبراهيم ضمرة(
قراءة  اللطيفة يف نكتال (حثب هذا الثم كتبيسري وطرق الطيبة، الشاطبية والدرة والت

روف ى الدقة يف استخراج احلَّ أن املؤلف حفظه اهللا قد حترُ، فوجدت)يب حنيفةاإلمام أ
واملبهامت عن  األستار كشف، ف من طريق الكامل للهذيل التي انفرد هبا اإلمام أبو حنيفة

البحث العه، وطول باعه يف ِّ، مما يدل عىل سعة اطهذا الطريق بأوجز وأوضح العبارات
 .اذةَّ والطرق الصحيحة والشالقراءات والرواياتيف 

ام كـانوا جيمعـون بـني القـراءات َّوالقراءة بإفراد الروايات هـو مـنهج الـسلف، وقلـ
 ."النرش"ابن اجلزري يف كتابه والروايات املختلفة يف جملس واحد، كام أفاده 

                                          
 والسبب هـو عظـم مهمهـم، وكثـرة حرصـهم، ،مل يتعرض أحد من أئمة القراءة يف تواليفهم هلذا الباب )١(

 ال ،روايـة وكانوا يقـرأون عـىل الـشيخ كـل ختمـة ب، واستيعاب رواياته،ومبالغتهم يف اإلكثار من هذا العلم
 فمـن ذلـك ، املائـة اخلامـسة ومـن بعـدهم إىل، وهذا الذي كان عليه الصدر األول،جيمعون رواية إىل غريها
 وقـصد ،وإنام دعاهم إىل ذلك فتـور اهلمـم.  واستمر إىل زماننا،لواحدةات يف اخلتمة ءاالوقت ظهر مجع القرا
 وأتقـن معرفـة الطـرق ،تءاال ملـن أفـرد القـرا ومل يكن أحد من الشيوخ يسمح به إ،رسعة الرتقي واالنفراد

ملا أراد القـراءة  ،صهر الشاطبي عيل بن شجاع العبايس حتى إن ، وقرأ لكل قارئ ختمة عىل حدة،والروايات
 ً فكان إذا أراد قـراءة ابـن كثـري مـثال، مل يقرأ عليه قراءة واحدة من السبعة إال يف ثالث ختامت،عىل الشاطبي

هكـذا حتـى أكمـل و ، ثم جيمع البـزي وقنبـل يف ختمـة، ثم ختمة برواية قنبل،البزي ختمة برواية ًاليقرأ أو
 :يف ختمـة، قـال  ومجعه مع الدوري ، ومل يبق عليه إال رواية أيب احلارث،ت السبع يف تسع عرشة ختمةءاالقرا

مل أعلم و ،تويف رمحه اهللا .)سورة األحقاف( فلام انتهيت إىل ،ين باجلمعر فأم،فأردت أن أقرأ برواية أيب احلارث
وقـرأ . لعرشة كذلكا و،ختمة=بعد أن يفرد السبعة يف إحدى وعرشين إال  قرأ عىل التقي الصائغ اجلمع اًأحد

= 

 قراءة أيب حنيفة ٣



 

 قراءة أيب حنيفة ٤

 ُّعه السلف الصالح، وهو أوىل وأحـقَبَّوهذه الكتب القيمة تسري يف هذا املنهج الذي ات
َأن يتبع يف تعليم القراءات واألخذ هبا َُّ. 

ق املؤلف إىل املزيد من الكتابة والتأليف يف القراءات، وأن ينفع به ِّنسأل اهللا تعاىل أن يوف
ْخـريكم  مـن: (سلمني، وجيعله وإيانا ممن قال فيهم رسوله الكـريماإلسالم وامل َ ْ ُْ ُ َ تعلـم َ َّ َ َ

ُالقرآن وعلمه ََ َّْ َْ َ ُ.( 
وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل آلـه الطـاهرين الطيبـني وعـىل صـحابته 

 .أمجعني والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
 م١٦/٨/٢٠١٤هـ املوافق ٢٠/١٠/١٤٣٥رر يف القاهرة املعزية بتاريخ ُح

 

                                          
اإلعـالن كتاب شيخنا عبد الوهاب القروي اإلسكندري عىل شيخه الشهاب أمحد بن حممد القويص بمضمن 

أعظم ما بلغني يف ذلك قضية الـشيخ  و يف ختمة واحدة، للسبعةأجاز بعضهم اجلمعو.يف السبع أربعني ختمة
 ، مع الشيخ أيب إسحاق إبراهيم بن حممـد وثيـق اإلشـبييل،سمربن منصور املعروف باألااهللا  الدين عبدمكني

 وهو ينظر اً واقفاً فوجد شخص، إىل اجلامع اجليويش باالسكندريةاً دخل يوم،ن الشيخ مكني الدين األسمرإف
 ، ليسلم عليهتهواح إىل جهَّ وأنه يعزم عىل الر، فوقع يف نفس املكني األسمر أنه رجل صالح،امعإىل أبواب اجل

، نعـم: أنت عبـد اهللا بـن منـصور؟ قـال:  فلام سلم عليه قال له، وال رؤية،ومل يكن ألحد منهام معرفة باآلخر
األسـمر تلـك الليلـة اخلتمـة ت، فابتـدأ عليـه املكـني اءا ألقرئك القـر،غرب إال بسببك ما جئت من امل:قال

 اً مجعـالقـرآن الكـريم فخـتم عليـه ،)مـن اجلنـة والنـاس( وعند طلوع الفجر إذ به يقـول ،ت السبعءابالقرا
 . ١٤٦ ص٢ ج"النرش" ، واحدةةت السبع يف ليلءابالقرا



 

 
ْ  إن احلمد هللا، نحمده ونستعينه ونستغفره، من هيده اهللاُ فال مضل له، ومن يـضلل  َ َِّ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ َ ُ َْ ُ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َِ َ ْ َِّ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ َ ُ َ َُ ِ

ُفال هادي له، ََ ِ َ ُ وأشهد أن ال إله إال اهللاُ وحده ال رشيك له، وأن حممدا عبـده ورسـوله، َ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َُ َ َّ َ َُ َ َُّ ً َ َُ َ ُ َّ َْ َ ََ ِ َ ِ ْ
ِاللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد، كام صليت عىل إبراهيم إنك محيد جميد َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ٌَ َِّ ٍ ٍَ ِ َِ َ َ َّ َّ َِّ ْ ْ َ َ َ َُ َ َ ََّ ِّ َ، وبارك عىل َِّ َ ْ ِ َ َ

َحممد وعىل  َ َ َُ ٍ ٍآل حممدَّ َّ َ ُ ٌ كام باركت عىل إبراهيم إنك محيد جميد،ِ ٌ َِّ َ َ َ َِ َ ِ َِ َ َ َِ ْ ََ ْ َ. 
 ]. آل عمران [)4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @( 
 أيب حنيفـةقـراءة اإلمـام بحث خمتـرص يف  كتابة  بعض اإلخوةقد طلب منيف ؛ما بعدأ

كامـل يف الب افرجعـت إىل كتـ .أول األئمـة األربعـة فقيه العراق و،النعامن بن ثابت
 ومجعت فيه بو حنيفةقراءة اإلمام أ ذكر  الذي،القراءات العرش واألربعني الزائده عليها

واألصـل فـيمن  ، الكـويف عاصمًمقارنة بقراءة الكوفيني انفرد هبا عنتي الروف احل
ًمتقنـا لبقراءات الكوفيني  اًجماز  أن يكونَةءراقيقرأ هذه ال يف ذكـرت و، عاصـمة ءراقـِ

ٍاء مـن العـرشة مكتفيـا بواحـدَّواة أو القـرُّ أحد الربو حنيفة اإلمام أإذا وافقاهلامش  ً، 
  .نبهت عليهاقليلة  مواضع العرشة يفاء َّالقرأبو حنيفة اإلمام وخالف 

                                          
 فيه أبو  احلروف التي انفرد هبا أبو حنيفة عن الكوفيني، وكذلك إذا انفرد عاصم، وتركت ما وافق ذكرت)١(

 . حنيفة بعض الكوفيني أو أحد راويي عاصم حفص وشعبة من الشاطبية أو الطيبة
اشرتط مؤلفها األشهر واختار ما الكتب املؤلفة يف القراءات من : ٢٧ قال ابن اجلزري منجد املقرئني ص )٢(

بـن مهـران والغايـة ما قطع به عنده، فتلقى الناس كتابه بالقبول وأمجعوا عليه مـن غـري معـارض كالغايـة ال
للهمذاين والسبعة البن جماهد واإلرشاد للقالنيس والتيسري للداين واحلرز للـشاطبي، فـال إشـكال يف أن مـا 

 .ًتضمنته من قراءات مقطوع به إال أحرفا يسرية يعرفها احلفاظ من الثقات واألئمة النقاد
 أو املبهج لسبط اخلياط أو روضة املـالكي أما من قرأ بالكامل للهذيل:  ٣٩ ص ١قال ابن اجلزري يف النرش ج 

ًونحو ذلك عىل ما فيه من ضعيف وشاذ عن السبعة أو العرشة فال نعلم أحدا أنكر ذلك وال زعم أنه خمـالف 
ثبتـون شـهادهتم يف ي علامء األمة وقضاة املـسلمني يكتبـون خطـوطهم وليشء من األحرف السبعة بل ما زال

 .اءاتإجازاتنا بمثل هذه الكتب والقر
= 

 قراءة أيب حنيفة ٥



 

 قراءة أيب حنيفة ٦

 ثـم تفـضل  عـيل توفيـق النحـاسسـالة عـىل شـيخنا الـدكتورِّوقد قرأت هذه الر
 .ر فيهابمراجعتها والتقديم هلا وأجازين بسنده املذكو

 .حثبىل كل من ساهم يف إخراج هذا الهذا وأتوجه بالشكر إ 
َكام وأرجو من كل أخ ناصح وجد يف هذا الب َ َ ٍ ٍ  أو عبارة من األفضل تعديلها ًخطأ حثِّ

 :يتأو عىل العنوان اآل ) ٠٠٩٦٢٧٩٦٩٠٨٤٤١( أن يبلغني ذلك عىل هاتف 
Yahoo.com@Tawfiq_Damra  َالم واملسلمني أسأل أن ينفع به اإلساهللا  

 

                                          
السبعة والعرشة والثالثـة عـرشة إن القراءات املشهورة اليوم عن : ٣٨ ص ١وقال ابن اجلزري يف النرش ج =  

الع عـىل ذلـك يعـرف ِّله اطـ ل من كثر ونزر من بحر فإن منا يف األعصار األول قً كان مشهوربالنسبة إىل ما
 ال حتـىص، اًممـدمني مـن الـسبعة وغـريهم كـانوا أالذين أخذوا عن أولئك األئمـة املتقـَّالقراء  اليقني أن علم

نـا عـن بعـض مـن ال علـم لـه أن  بلغاِملـو .ً أخذوا عنهم أيضا أكثر وهلم جراوطوائف ال تستقىص، والذين
ت الصحيحة هي التي عن هؤالء السبعة بل غلب عىل كثري من اجلهال أن القراآت الصحيحة هي التي ءاالقرا

بعضهم يطلق عىل ما مل يكن يف هذين الكتابني أنه شاذ وربام كان كثري مما مل يكـن يف الشاطبية والتيسريحتى أن 
 ). من هذا القبيلبو حنيفة أوقراءة(، يف الشاطبية والتيسري وعن غري هؤالء السبعة أصح من كثري مما فيهام

أكثـر مـن  الـسبع ءاتقـرالا جامع البيان يف ذكريف كتابه عمرو عثامن بن سعيد الداين ا احلافظ أب ذكر أنثم      
عامئـة وتـسعة  وأرباًمخـسني قـراءة عـن األئمـة وألفـكتابه الكامـل  مجع يف اهلذيل، وأن مخسامئة رواية وطريق
 .اًومخسني رواية وطريق

إىل    أبو العالء اهلمذاين عىل أيب العـز وال زال يقـرئ بـه ًا ونقالً بالكامل إمام زمانه حفظ قرأ: ابن اجلزريلاق
اإلسـكندراين وحممـد بـن النحـاس بإجـازة األول  قرأته أنا عىل الشيخني إبراهيم بن أمحد: وقال.آخر وقت

  .وسامع الثاين لبعضه بسندمها
 يف الصالة ألن هذه القـراءات مل تثبـت متـواترة الشاذوأكثر العلامء عىل عدم جواز القراءة ب  : ابن اجلزريلاق

 .بالعرضة األخرية أو بإمجاع الصحابة عـىل املـصحف العـثامينوإن ثبتت بالنقل فإهنا منسوخة  خعن النبي 
 



 

 قراءة أيب حنيفة ٧

 
م يف اآلفـاق َّالنعامن بن ثابت بن زوطا اإلمام أبو حنيفة الكويف فقيه العراق واملعظـهو 

 .، أول األئمة األربعةموىل بني تيم اهللا بن ثعلبة
َاألعمـشن أيب حممد سليامن بن مهـرا عن اًروى القراءة عرض  :شيوخه ْ َ  األسـدي ْ

عبـد ذكر ابن اجلزري أنـه روى عـن  و، الكويفجودَّ عاصم بن أيب النأيب بكر ،الكويف
 اجلامجـم سـنة ثـالث وثامنـنيقتل بوقعـة  الذي األنصاري الكويفالرمحن بن أيب ليىل

  .هجرية
، ّرأى أنس بن مالك وحدث عن عطاء واألعرج ونافع مـوىل ابـن عمـر وعكرمـة

 . بن عبيد اهللا بن سعيد أبو عون الثقفي الكويف األعور حممدوروى عن
 .، وتلميذه أبو يوسفروى القراءة عنه احلسن بن زياد :تالميذه

 . عن سبعني سنة للهجرةتويف يف شهر رجب سنة مخسني ومائة :وفاته

                                          
 .٣٤٢ص ٢ج البن اجلزريالنهاية غاية )١(



 

 قراءة أيب حنيفة ٨

 
 . حنيفةاحلسن بن زياد اللؤلؤي الكويف الفقيه صاحب اإلمام أيب

 .وغريهوسمع ابن جريج حنيفة، روى القراءة عن أيب :شيوخه

 . احلسن بن زياد بنابنه حممدروى القراءة عنه  :تالميذه 
 .اًكان فقيها كبري: قال ابن اجلزري

.للهجرةمات سنة أربع ومائتني  :وفاته 

                                          
 .٢١٣ ص١ ج البن اجلزريغاية النهاية )١(



 

 قراءة أيب حنيفة ٩

 
بن حممد بـن عقيـل بـن سـوادة أبـو القاسـم اهلـذيل يوسف بن عيل بن جبارة هو 

ال، ولـد يف حـدود التـسعني َّحـال والعلـم الـشهري اجلـوَّاليشكري األستاذ الكبري الر
 وطاف البالد يف طلب القراءات من آخر املغـرب إىل بـاب فرغانـة ، للهجرةثامئةوثال
ًخا وألف كتاب الكامل  شيَني وعرشِني واثنٍمائة، وأخذ عن اً وبحرً وجبالً وشامالًايمين

 .يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها
 . كان يدرس علم النحو ويفهم الكالم:قال األمري ابن ماكوال

 يف النحو اًمَّقرره الوزير نظام الدين يف مدرسته بنيسابور فقعد سنني وأفاد وكان مقد
 .ف وعلل القراءاتَّوالرص

وإبراهيم بن اخلطيب وأبو زرعة أمحد بـن حممـد إبراهيم بن أمحد األربيل :شيوخه
أمحد بن عبد اهللا بن أمحد األصبهاين وأمحد بن حممد بن  نعيم وأب اخلطيب النوشجاين و

احلسن بن مردة امللنجي وإسامعيل بن عمرو احلداد واحلسن بن عيل بن إبراهيم املالكي 
 وعبـد رايناحلـ الزيـدي عيل بن حممد بن عيل واحلسن بن عيل بن إبراهيم األهوازي و

الرمحن بن أمحد أبو الفضل الرازي وعبد اهللا بن احلسن بن حممد اجللباين وعبد اهللا بـن 
أمحد أبو القاسم الدالل وحممد بن عبد اهللا بن أمحد بن القاسم بن شاذان ومنصور بـن 

  .أمحد القهندزي والقايض أبو العالء حممد بن عيل بن يعقوب الواسطي
 ، وعبد الواحد بن محد بن شيدة السكري،نه إسامعيل بن األخشيدروى ع:تالميذه

 . وأبو العز القالنيس وعيل بن عساكر بن املرحب،وأبو بكر بن حممد بن زكريا النجار

. للهجرة سنة مخس وستني وأربعامئةِّتويف :وفاته 
                                          

 .٨١٥ ص٢ذهبي جلالكبار  لَّالقراء ، معرفة ٣٩٧ ص٢ ج البن اجلزريغاية النهاية)١(



 

 قراءة أيب حنيفة ١٠

 
 عىل شيخنا الدكتور عيل حممد توفيق يفة حناإلمام أيب    قرأت حروف اخلالف بطريق 

النحاس، فأجازين عن  والده  حممد توفيق النحاس، عن الشيخ حممد بخيت املطيعـي، 
عن أيب عبد اهللا حممد بن أمحد عليش املالكي األزهري،  عن الـشيخ  حممـد بـن حممـد 

 اهللا حممـد األمري الصغري، عن والده الشيخ  حممد بن حممد األمري الكبري،  عن أيب عبد
حسن السمنودي، عن الشيخ نور الدين عيل الرميل املـالكي، عـن الـشيخ أيب عبـداهللا 

 ه اليمني،ذعن والده الشيخ شحا عبد الرمحن شحاذة اليمني،  عنحممد قاسم البقري،
 الشيخ أيب  عن،األنصاريبن حممد   الطبالوي، عن الشيخ زكرياالدينعن الشيخ نارص

بـن اعن اإلمام أيب اخلري حممد بـن حممـد ر بن يوسف القلقييل، العباس أمحد بن أيب بك
إسحاق إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم اإلسـكندري، عـن حممد  أيب عن الشيخاجلزري، 

، عن أيب اليمن زيد الكندي، عن عبداهللا أيب حفص عمر بن غدير بن القواس الدمشقي
ْاحلسني بن بن العز حممد بن أيب بن عيل البغدادي، عنا القالنيس، عن أيب  َدار الواسطيُ

َّمظفرـْال أيب عن الكامل، كتاب اهلذيل مؤلف عيل بن القاسم يوسف َ ٍشبيب ْبن اهللا عبد ُ ِ َ، 
ّاخلزاعيأيب الفضل حممد بن جعفر  عن ِ َ ُ  عن أيب العباس احلسن بن سـعيد بـن جعفـر ،ْ
ّمطوعيـْال ُِ ِّ  عـن ،النمـريي شـبة بن عمر عن ، بن حممد الرقي سليامن بن اهللا عبد عن ،َّ

الـنعامن بـن  عن أيب حنيفة ،احلسن بن زياد اللؤلؤي أبيه عن ،زياد بن احلسن بن حممد
 عن أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن حبيب الكويف، جودَّ عاصم بن أيب الن أيب بكرعن ،ثابت

 بـن َّيبُ عن عثامن بن عفان وعيل بن أيب طالـب وأ وزر بن حبيش بن حباشة،،السلمي
 . عن النبي   وعبد اهللا بن مسعود وزيد بن ثابتكعب



 

 قراءة أيب حنيفة ١١

َاألعمشأيب حممد سليامن بن مهران  وقرأ أبو حنيفة عىل) ح( ْ َ  األسدي الكويف، عن أيب ْ
 .خ عن النبي ا  عبد اهللا بن مسعودعنَّإبراهيم بن يزيد النخعي، عمران

َاألعمشوقرأ  ْ َ  .ا  بن اخلطاب عمر عنَّ أيب عمرو األسود بن يزيد النخعي، ىلع ْ



 

 قراءة أيب حنيفة ١٢

 
 :وهي ) ياتلالك(صول  األ:ًوالأ
 ).  حركات٣( فويق القرص :املد املنفصل -١
  .)  حركات٦( شباعاإل :املد املتصل -٢

 
 ال قو ة،القراء يف هاـب جيهر وال السور، كل يف بآية ليس: تابعه ومن حنيفة أبو قال

ِهي آية من القرآن أنزلت للفصل بني السور أصحابه َ َ ْ ْ َُّ ْ ْ ََ ِْ َ ُ ٌْ َ ِْ ِ ِِ ْ ُ ِّ ليست من الفاحتة وال من كل ،ِ َ ْ َُ ْ َ ْ ِْ ِ ِ َِ َْ َ
ٍسورة َ ِروى املعىل عن أيب يوسف عن أيب حنيفة أنه يأيت بَو ،ُ ِ ْ ِ َِ ُ َ ْ ُ ْ َ ََّ َ َ ََ َ ُِْ َ ََ ُ ِا يف ركعة ، هو قول أيب َهـََّ َ ُ ْ َ ََ ُ ٍ ْ َ ِ

ٍيوسف وحممد َّ َُ ُ َ ِّسميَو ،َُ ٍى رسا يف كل ركعةَ َِ ْ َُ ِّ ِ  . 

 
ُجتب ِ ُسجدة َ َ ْ ِالتالوة َ َ َ ِبسببعند أيب حنيفة  ِّ َ َ ِتالوة ِ َِ ٍآية َ ْمن َ َأربع ِ َ ْ َعرشة َ َ َ ًآية َ َأربع ِيف َ َ ْ َعرشة َ َ ْ َ 
ًسورة َ َوهي ُ ِ ُاألعراف : َ َ ْ َ َآخرها ِيف ْ ِ ُوالرعد ِ ْ َّ ُوالنحل َ ْ ِوبني ََّ َ َإرسائيل َ ِ َ ُومريم ْ ْ ََ َواألوىل َ ُ ْ ْمن َ ِ 
ِّاحلج َ ُوالفرقان ْ َ ُْ ْ ُوالنمل َ ْ َّ ُتنزيل وامل َ ِ ْ ُالسجدة وحم وص َ َ ْ ُالنجمَو َّ ْ ُواالنشقاق َّ َ ِ ِْ ُوالعلق َ َ َْ َ. 

                                          
 .٤٢٢ و ٤٢١الكامل للهذيل ص )١(
 .٢٤٦ ،٢٤٣ص ٣جالبحر الرائق رشح كنز الدقائق ، ٤٧٤الكامل للهذيل ص )٢(
يب ، البحـر الرائـق رشح كنـز الـدقائق أل٤٧٧ص كتاب الكامـل يف القـراءات العـرش للهـذيل ظران )٣(

 .٣٥ ص٥ جالربكات عبد اهللا بن أمحد بن حممود املعروف بحافظ الدين النسفي 



 

 قراءة أيب حنيفة ١٣

 : وذلك يف كلامت خمصوصة هي :)و الفرشأالفروع ( اجلزئيات :اًثاني
 .الالم  وكرساأللفب، ]٤:الفاحتة[ ﴾. ﴿ عاصماإلمام  قرأ. ١
 ﴿ام أبو حنيفة قرأ اإلمو ﴾ ،حذف األلف وفتح الالمب. 

 .كرس امليمب، ]٤:الفاحتة[ ﴾F ﴿ عاصماإلمام  قرأ. ٢
 .فتح امليمب، ﴾ > ﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكاملو

 ﴾  ^﴿و ﴾ Â ﴿و ﴾ ? ﴿ و﴾b ﴿ الـسبع األفعـال  عاصـماإلمـام قرأ. ٣
 .أوائلها بكرس، ﴾$ ﴿و ﴾ g ﴿و ﴾ S﴿و
 .ها الضمأوائل مشامبإ ،اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو
ال بـ، ﴾ ® ¯﴿و ﴾z y ﴿ و]١٤:البقـرة[ ﴾  ®  ¬ ﴿  عاصـماإلمام قرأ. ٤

 .فيهن ألف
  ﴿و ﴾  ﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامـل قرأو  ﴾ و﴿  

 ﴾ ،القاف وفتح ألف بزيادة. 
                                          

، حيـوة أبـوو  قراءة عيل بن أيب طالب وأنس بن مالك وجبري بن مطعمالعرش، ووافقَّالقراء انفرد هبا عن )١(
 .١٠ ص ١عبد اللطيف اخلطيب ج . وغريهم، معجم القراءات د

 .٤٧٨ص، كتاب الكامل يف القراءات للهذيل حيوة  أبوالعرش، ووافق قراءةَّالقراء انفرد هبا عن )٢(
 .٤٨٠صتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل العرش، ووافق رواية هشام، كَّالقراء انفرد هبا عن )٣(
ٍمقـسم ْ ابـنالعرش، ووافق قراءةَّالقراء انفرد هبا عن )٤( َْ ّوالزعفـراين ِ ِ َ َ ْ ِحميـصن ابـن عـن َّ ْ َ  ، كتـاب الكامـل يف ُ

 .٤٨١صالقراءات العرش للهذيل 



 

 قراءة أيب حنيفة ١٤

 .الباء ضمو امليم فتحب، ]١٢٤:البقرة[ ﴾ x w v u ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٥
 ﴿أبو حنيفة من الكامل قرأو            ﴾ ،الباء فتحو امليم ضمب. 
 ] ٤٥:الكهـف [و] ٢٢:ِاحلجـر [و ]٥٧:األعـراف [و ]١٦٤:البقـرة[ ﴾  C﴿  عاصـماإلمـام قرأ. ٦
 .ألفب، ]٥:اجلاثية [و] ٩:فاطر [و] ٤٨:الروم [و] ٦٣:النمل[و
 .ال ألفب، ﴾ Q ﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو
ضم اليـاء وكـرس الـالم ب، ]٢٠٥:البقـرة[ ﴾ Z Y X ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٧

 .وفتح الكاف والثاء والالم
 ﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو               ﴾ ،الالمو الياء بفتح، 
 .والالم والثاء الكاف ضمو
 .بفتح الفاء، ]٢٤٥:البقرة[ ﴾ ¼ ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٨
 ﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكاملو  ﴾ ،بضم الفاء. 
 .بتخفيف الصاد، ]٢٨٠:البقرة[  ﴾Â ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٩
 .الصاد بتشديد، ﴾ ﴿مام أبو حنيفة من كتاب الكاملقرأ اإلو

                                          
 .٤٩١صانفرد هبا عن القراء،  كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل  )١(
 .٤٩٤صق قراءة محزة واألعمش، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل  واف)٢(
ِحميـصن وابـن ،هـارون العرش، ووافـق قـراءةَّالقراء انفرد هبا عن )٣( ْ َ  واحلـسن جعفـر، أيب عـن ريعمـوال ُ

 .٢٨١ ص١، معجم القراءات ج ٥٠٢ص، كتاب الكامل للهذيل  وأبو حيوة،البرصي
 .٥٠٦صامل يف القراءات العرش للهذيل  وافق قراءة نافع، كتاب الك)٤(
 .٥١٢ص وافق قراءة نافع، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٥(



 

 قراءة أيب حنيفة ١٥

 .بتنوين فتح فيهام، ]٢٨٢:البقرة[ ﴾ ¯ ° ﴿  عاصماإلمام قرأ. ١٠
 ﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكاملو     ﴾ ، فيهامضمبتنوين . 

 .مزاأللف واهلب، ]١٨:آل عمران[ ﴾< ? ﴿  عاصماإلمام قرأ. ١١
﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو    ﴾ ،مكسورةالياء مشددةب . 

 .ضم امليمب، ]١٥٨:آل عمران[ ﴾ " ﴿  عاصماإلمام قرأ. ١٢
 . امليمكرسب، ﴾  ~﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو

 .ء الرافتحب ،]١٠:احلديد[ و]١٨٠:آل عمران[ ﴾ Þ ﴿ عاصم اإلمام قرأ .١٣
 . الراء واأللفباإلمالة، ﴾ ⁄﴿ من كتاب الكاملبو حنيفة أاإلمام قرأو

 . اهلمزةتحقيقب ،]٩١:آل عمران[ ﴾½ ¾ ﴿ عاصم اإلمام قرأ. ١٤
 ﴿أبو حنيفة من كتاب الكاملاإلمام قرأ و ﴾ ،النقلب. 

 .ـهمزة مفتوحةب، ]١٧٨:ل عمرانآ[ ﴾j i ﴿ عاصم اإلمام قرأ. ١٥
 .ـهمزة مكسورةب، ﴾  ij  ﴿أبو حنيفة من كتاب الكاملإلمام اقرأ و

                                          
 .٥١٢ص وافق قراءة نافع، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )١(
 .٤٦٢ ص ١، معجم القراءات د عبد اللطيف ج ٥١٤صانفرد هبا عن القراء، كتاب الكامل للهذيل )٢(
َ واألعمشفق قراءة محزةوا )٣( ْ َ  .٥١٢ص، كتاب الكامل للهذيل ْ
 .٣٣٨صانفرد هبا عن القراء، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٤(
 .٣٧٨صالعرش، ووافق رواية ورش، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل َّالقراء انفرد هبا عن )٥(
 .٣٧٩صراءات العرش للهذيل ، كتاب الكامل يف القَّالقراء انفرد هبا عن )٦(



 

 قراءة أيب حنيفة ١٦

 .لسنيلفتح تنوين الياء وب، ]١٥٨:األنعام[  ﴾5 6 7 8 ﴿  عاصماإلمام قرأ. ١٦

 .لسنيلضم تنوين ، وبالتاء،  ﴾Æ   8¥ 5 ﴿ الكاملمام أبو حنيفة مناإل قرأو

 .، وكرس الالمضم الراءب، ]١٦٠:األنعام[ ﴾c b ﴿  عاصماإلمام قرأ. ١٧

  ﴿ الكاملاإلمام أبو حنيفة من قرأو    ﴾ ،ضم الالمو ، للراءتنوين ضمب. 

 .الياءب، ]١٠:األعراف[ ﴾  §﴿ عاصم اإلمام قرأ. ١٨

 ﴿ أبو حنيفة من كتاب الكاملاإلمام قرأو  ﴾ ،اهلمزب. 

 .بباء مضمومة، ]٤٨:فرقانال [و ]٥٧:األعراف[  ﴾º ﴿  عاصماإلمام قرأ. ١٩

 .بنون مفتوحة، ﴾  ﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكاملو

 .بكرس اهلاء ومهزة مضمومة، ]٣٠:التوبة[ ﴾ z ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٢٠

 ﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكاملو ﴾ ،بضم اهلاء دون مهز. 

                                          
ُنفـعَت َال(ووافق قراءة ابن عمر وابن سـريين وأبـو العاليـة، يف  العرش،َّالقراء  انفرد هبا عن )١( ، كتـاب )َ

 .٥٩٤ ص٢، معجم القراءات د عبد اللطيف اخلطيب ج ٥٥٠صالكامل يف القراءات للهذيل 
ُيعقوب،  وافق قراءة)٢( ْ َواألعمش َ ْ َ  .٥٥٠صلقراءات العرش للهذيل ، كتاب الكامل يف اْ
 جعفـر، أيب عـن والقـوريس نـافع، عـن قـرة وأبـو  خارجـة،العرش، ووافـق قـراءةَّالقراء انفرد هبا عن  )٣(

َواألعمش ْ َ  .٣٨١ص، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل ْ
 .٥٥٣ص وافق قراءة الكسائي، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٤(
 .٥٦٢ص نافع، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل  وافق قراءة)٥(



 

 قراءة أيب حنيفة ١٧

 ﴾n﴿و بنون مفتوحـة مـع ضـم الفـاء ]٦٦:بةالتو[﴾j ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٢١
 .تنوين فتحب ﴾ o ﴿ وبنون مضمومة وكرس الذال

﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكاملو  ﴾و  بياء مضمومة وفتح الفاء﴿ ﴾ 
  ﴿ وبتاء مضمومة وفتح الذال  ﴾ ضمتنوين ب. 

 .النون خمففة، وضم الدالكرس ب، ]١٠:يونس[ ﴾ T S﴿  عاصماإلمام قرأ. ٢٢
  & ﴿اإلمام أبو حنيفة من الكامل قرأو ﴾ ،تشديد النون مفتوحة، وفتح الدالب. 

 .بكرساهلاء، ]٣٥:يونس[ ﴾  L﴿  حفص عن عاصمقرأ. ٢٣
 .اهلاء بفتح، ﴾ ﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو

 .اجليم، واإلفرادب، ]٩٢:يونس[ ﴾  U T﴿  عاصماإلمام قرأ. ٢٤
﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو    ﴾ ،معواجل ،باحلاء. 

 .بفتح الياء، ]٤٢:هود[ ﴾w ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٢٥
﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكاملو   ﴾ ، ياءالبكرس. 

                                          
 .٥٦٣ص وافق قراءة نافع، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )١(
ٍمقسم ْوابن حيوة،  أبوالعرش، ووافق قراءةَّالقراء انفرد هبا عن )٢( َْ ّوالزعفراين، ِ ِ َ َ ْ  عبـد وابن والوليد، واملنهال، َّ

 .٥٦٦صامل يف القراءات العرش للهذيل  ، كتاب الكيعقوب عن اخلالق
 .٥٦٧ص وافق قراءة ابن عامر الشامي، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٣(
العرش، ووافق قراءة أيب بن كعب وعلقمة عن ابـن مـسعود واليزيـدي وابـن شـنبوذ َّالقراء انفرد هبا عن )٤(

 .١٠ ص ١بد اللطيف اخلطيب ج ع. ، معجم القراءات د٥٦٩صوغريهم، كتاب الكامل للهذيل 
 .٤٥٠ص وافق قراءة نافع، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٥(



 

 قراءة أيب حنيفة ١٨

 .اإلظهارمع  بالغني ]٣٠:يوسف[ ﴾ × Ø ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٢٦
  ﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكاملو  ﴾ دغامني واإلعالب. 

 .العنيب،  ]٧٢:يوسف[ ﴾ 9 : ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٢٧
 .الغنيب، ﴾:  ﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو

 ﴾V ﴿و ]٣٢:وتالعنكب[﴾ = ﴿و ]٥٩:ِاحلجر[﴾  ^﴿  عاصماإلمام قرأ. ٢٨
 . اجليمتشديدفتح النون وب، ]٣٣:العنكبوت[
﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامـل قرأو  ﴾و ﴿  ﴾ و﴿ ﴾ ، 
 . اجليمختفيفإسكان النون خمفاة وب

 .التاءب، ]٣٣:النحل[ ﴾  º ¹﴿  عاصماإلمام قرأ. ٢٩
 .الياءب، ﴾Â º ﴿كاملاإلمام أبو حنيفة من كتاب ال قرأو

 .، باإلظهار حيث وقع]٤١:اإلرساء[  ﴾ C B ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٣٠
﴿  أبو حنيفة من كتاب الكاملقرأو     ﴾ ،ادَّالص يف )قد(إدغام دال ب. 

                                          
ّوالزعفراين ، البرصيواحلسن  جماهد،العرش، ووافق قراءةَّالقراء انفرد هبا عن )١( ِ َ َ ْ ِحميـصن، ابن عن َّ ْ َ  وحامـد ُ
ٍكثري، ْابن عن حييى بن ِ  .٥٦٧، ٣٤٠صل للهذيل ، كتاب الكامجعفر أيب عن والقوريس َ

كتـاب الكامـل يف القـراءات احلسن البرصي وسعيد بـن جبـري،  العرش، ووافق قراءةَّالقراء انفرد هبا عن )٢(
 .٣٠٨ ص٤عبد اللطيف اخلطيب ج  . ، معجم القراءات د٥٧٦صالعرش للهذيل 

َ ومحزة وافق قراءة)٣( ْ َواألعمش َ ْ َ  .٥٤٢ص ، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل ْ
َ ومحزةوافق قراءة)٤( ْ َواألعمش َ ْ َ  .٥٥٠ص، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل ْ
 .٣٤٠ص، كتاب الكامل للهذيل واألعمش محزة،  وافق قراءة)٥(



 

 قراءة أيب حنيفة ١٩

 .بالنون، ]٧١:اإلرساء[  ﴾r q ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٣١
q  ﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو  ﴾ ،بالياء. 

 .باهلمز، ]٩٦:األنبياء[و ]٩٤:الكهف[  ﴾º « ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٣٢
﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكاملو    ﴾ ،ًبإبدال اهلمزة ألفا. 

 .الياء، والضمب، ]١١٤:طه[ ﴾- . , ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٣٣
 ﴿تاب الكاملاإلمام أبو حنيفة من ك قرأو  -    ﴾ ،نون مفتوحة وضاد ب

( يف فتح الياءثم  ،مكسورة وياء مفتوحة   (. 
 .النونب، ]٥:احلج[ ﴾u t w ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٣٤
﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو  ﴾ ،بالياء. 

 .ـهمزة وصلب، ]٦٦:النمل[ ﴾ H G ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٣٥
﴿أبو حنيفة من كتاب الكامـلاإلمام قرأ و     ﴾ ،ومهـزة قطـعن الـالماسـكإب ، 

 .وحذف األلف وختفيف الدال ساكنة

                                          
َوقتادة، ، البرصي احلسنووافق قراءة العرش،َّالقراء  انفرد هبا عن )١( َ ُيعقوب عن وزيد وجماهد، َ ْ ، كتاب َ

 .٩٧، جالء برصي ص٥٨٨صءات العرش للهذيل الكامل يف القرا
 .٣٩١ص وافق قراءة نافع، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٢(
 .٦٠٠ص  وافق قراءة يعقوب، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٣(
 .٦٠٣ص انفرد هبا عن القراء، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٤(
 .٣٨١ص، كتاب الكامل يف القراءات للهذيل  ابن كثريووافق قراءة العرش،اء َّالقرانفرد هبا عن )٥(



 

 قراءة أيب حنيفة ٢٠

 .فتح اجليمب، ]٢٩:القصص[  ﴾8 ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٣٦
 .جليما بكرس، ﴾  ﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكاملو

 .بضم التاء وكرس اهلاء ،]٣ و٢:املجادلة [و ]٤:اإلحزاب[ ﴾ S ﴿  عاصمقرأ. ٣٧
﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكاملو   ﴾ ، بفتح التاء واهلاء. 

 .بضم اهلمزة ،]٦و ٤:املمتحنة[و ]٢١:األحزاب[  ﴾Ç ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٣٨
﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكاملو  ﴾ ، اهلمزةبكرس. 

 .بفتح التاء ،]٤٠:األحزاب[ ﴾ Ã ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٣٩
 ﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكاملو ﴾ ،بكرس التاء. 

 .ألف بعد اهلمزةب، ]٥١:األحزاب[ ﴾ ; > ﴿ عاصم اإلمام قرأ. ٤٠
 ; ﴿أبو حنيفة من كتاب الكاملاإلمام قرأ و  ﴾ ،لفحذف األب. 

 .بالباء ،]٦٨:األحزاب[ ﴾ a   ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٤١
 .بالثاء، ﴾ ﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكاملو

                                          
 .٦١٤ص وافق قراءة نافع، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )١(
 .٦١٩ص وافق قراءة الكسائي، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٢(
 .٣٩٨صذيل  وافق قراءة نافع، كتاب الكامل يف القراءات العرش لله)٣(
 .٦٢٠ص وافق قراءة نافع، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٤(
 .٣٩٨صانفرد هبا عن القراء، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٥(
 .٦٢١ص وافق قراءة نافع، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٦(



 

 قراءة أيب حنيفة ٢١

 .فتح الباءب، ]٧٣:األحزاب[ ﴾  Ì Ë﴿  عاصماإلمام قرأ. ٤٢

﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو      Ì ﴾ ،ضم الباءب. 

 .الفتح ثم الضمب، ]٢٨:فاطر[ ﴾¯ ° ± ² ³́   ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٤٣

 ² ³ # ¯ ° ﴿أبو حنيفة من الكامل قرأو     ﴾ ،الضم ثم الفتحب. 

 .بالغني،]٩:يس[ ﴾  q﴿  عاصماإلمام قرأ. ٤٤

﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو  ﴾ ،بالعني. 

                                          
 واحلسن واألعمش واملطوعي والقايض وابن زياد وةحي  أبوووافق قراءة العرش،َّالقراء  انفرد هبا عن )١(

  .٣٢٣ ص٧عبد اللطيف ج. ، معجم القراءات د٦٢١ص، كتاب الكامل للهذيل عن محزة
القـراءة املنـسوبة إىل اإلمـام أيب حنيفـة هذه و:٢٤ ص١ج النرش يف القراءات العرش  ابن اجلزري يف لاق

زاعي ونقلها عنه أبو القاسم اهلذيل وغريه فإهنا ال أصل رمحه اهللا التي مجعها أبو الفضل حممد بن جعفر اخل
 إىل أيب حنيفـة فأخـذت خـط هبًهلا قال أبو العـالء الواسـطي أن اخلزاعـى وضـع كتابـا يف احلـروف نـس

 وقد رويت الكتاب املذكور ومنـه : ابن اجلزريلاقو ،الدارقطني ومجاعة أن الكتاب موضوع ال أصل له
برفع اهلاء ونصب اهلمزة وقد راج ذلك عىل أكثر املفرسين ونسبها إليـه ) َه العلامء من عبادإنام  خيشى اهللاُ(

 .وتكلف توجيهها وإن أبا حنيفة لربئ منها
، كتاب الكامل يف القـراءات حيوة أبو عمر بن عبد العزيز وووافق قراءة العرش،َّالقراء  انفرد هبا عن )٢(

 .٤٣١ ص٧طيف جعبد الل.، معجم القراءات د٦٢٤صالعرش للهذيل 
 ْوابـن ، البـرصياحلـسنو وعمر بن عبد العزيـز  ابن عباسووافق قراءة العرش،َّالقراء  انفرد هبا عن )٣(

ٍمقسم َ ْ  .٤٦٢ ص٧عبد اللطيف ج.، معجم القراءات د٦٢٤ص للهذيل ، كتاب الكامل يف القراءاتِ



 

 قراءة أيب حنيفة ٢٢

ُالزخرف[ ﴾ µ ´ ³ ¶ ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٤٥  .بالياء،]٨٦:ُّ

 .بالتاء، ﴾  µ ´ ³﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو

 . بعدها الشني  وألفوفتحالغني وبكرس  ،]٢٣:اجلاثية[ ﴾  1﴿  عاصمقرأ. ٤٦

 .فتح الغني وإسكان الشني  وحذف األلفب، ﴾ ﴿قرأ أبو حنيفة من الكاملو

 .بفتح اجليم وألف بعدها ،]١١:املجادلة[ ﴾ Ð ﴿ م عاصاإلمام قرأ. ٤٧

﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من الكاملو    ﴾ ،بسكون اجليم دون ألف بعدها. 
 .الدال بفتح، ]١٦:اجلن[ ﴾ 9 ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٤٨

﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو  ﴾ ،الدال بكرس. 

 .بفتح العني ،]٤:عبس[ ﴾/ ﴿ م عاصاإلمام قرأ. ٤٩

﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكاملو   ﴾ ،بضم العني. 

                                          
رمحن الـسلمي، كتـاب الكامـل يف ووافق قراءة ابن وثاب، وأيب عبـد الـ العرش،َّالقراء  انفرد هبا عن )١(

 .٤٠٩ ص٨عبد اللطيف ج.، معجم القراءات د٦٣٥صالقراءات العرش للهذيل 
 .٦٣٦ص، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل  محزةوافق قراءة  )٢(
 .٦٤٦ص وافق قراءة نافع، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٣(
ِعاصـم عـن خالـد بن عمر افق قراءةوو العرش،َّالقراء  انفرد هبا عن )٤( ، كتـاب  واألعـشى عـن شـعبةَ

 .١٢٥ ص١٠عبد اللطيف ج.معجم القراءات د ،٦٥٢صالكامل يف القراءات العرش للهذيل 
 .٦٥٧ص وافق قراءة نافع، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٥(



 

 قراءة أيب حنيفة ٢٣

 .بالتاء، ]٤:ِالفيل[ ﴾  p﴿  عاصماإلمام قرأ. ٥٠

﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو   ﴾ ،بالياء.  

 .بوطةبفتح التاء املر ،]٤:املسد[ ﴾ k ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٥١
 ﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكاملو ﴾ ،بضم التاء املربوطة. 

َالفلق[ ﴾ 9 : ; ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٥٢  .كرس الراءب، ]٢:َ

  . للراءتنوين كرسب، ﴾¸   9﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو

 .دون ألفب، ]٢:الناس[ ﴾V U ﴿  عاصمقرأ. ٥٣

 .زيادة ألفب، ﴾V . ﴿و حنيفة قرأ أبو

                                          
َطلحـة عن والسامنلمي وحييى بن يعمر أيب عبد الرمحن الس ووافق قراءة العرش،َّالقراء  انفرد هبا عن )١( ْ َ 

 .٥٨٩ ص١٠عبد اللطيف ج.معجم القراءات د ،٦٦٣ص للهذيل وغريهم، كتاب الكامل يف القراءات
 .٦٦٣ص وافق قراءة نافع، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٢(
كتاب الكامل يف القـراءات ،  عمرو بن عبيد وعمرو بن فائدووافق قراءة العرش،َّالقراء  انفرد هبا عن )٣(

 .٦٤٥ ص١٠عبد اللطيف ج.معجم القراءات د ،٦٦٣صالعرش للهذيل 
 .٤٧٨صووافق قراءة ابن مقسم، كتاب الكامل يف القراءات للهذيل  العرش،َّالقراء انفرد هبا عن )٤(



 

 قراءة أيب حنيفة ٢٤

 
، حتقيق عبد الرحيم الطرهوين – أليب عمرو الداين -يف القراءات السبع   جامع البيان.١

 . الطبعة األوىلدار احلديث القاهرة
بـن اجلـزري دار الكتـب العلميـة بـريوت ا حممـد -  اءَّ غاية النهاية يف طبقات القر.٢
 .م١٩٣٢ سنة بعةاألوىل،طال
 أليب القاسم يوسف بـن عـيل -الكامل يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها.٣

 حتقيق مجال الشايب، مؤسسة سام للنـرش الطبعـة األوىل سـنة ،ابن جبارة اهلذيل املغريب
 .م مرص٢٠٠٧

 الدكتور عبد اللطيف اخلطيب، دار سعد الدين للطباعة والنـرش –معجم القراءات . ٤
 . م٢٠٠٢بعة األوىل دمشق الط

طيار .، حتقيق د حممد بن أمحد الذهبي-معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار.٥
 .م١٩٩٥آلتى قوالج، الطبعة األوىل استانبول سنة 

 دار الكتـب – حممد بن حممـد بـن حممـد بـن اجلـزري –النرش يف القراءات العرش . ٦
 .١٩٩٨ الطبعة األوىل سنة –العلمية بريوت 



 

 قراءة أيب حنيفة ٢٥
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